Nieuwsbrief juni 2019
Belangrijke data juni
4 juni
9 en 10 juni
11 juni
12 juni t/m 14 juni
18 juni
20 juni
21 juni
25 en 27 juni

OR vergadering
Pinksteren (leerlingen vrij!)
Studiedag (leerlingen vrij!)
Lustrumweek!
MR vergadering
Wisselmiddag
Rapport 2 mee
Rapportgesprekken

Mededelingen




De plantenactie is ten einde maar de flessen actie gaat gewoon door!
Het geld voor de schoolreis moet voor 30 mei betaald zijn. U mag het overmaken via
internetbankieren of contant betalen bij de leerkracht van uw zoon/ dochter.
Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die de Ouderraad willen komen
versterken. Heb je interesse, dan mag je een mail sturen naar
ouderverenigingdevlashof01@gmail.com of het aangeven bij juf Angela.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Vakantie

Van

Tot

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Pasen
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Bevrijdingsdag

14 oktober 2019
23 december 2019
24 februari 2020
20 april 2020
13 juli 2020
10 april 2020
27 april 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
5 mei 2020

18 oktober 2019
3 januari 2020
28 februari 2020
1 mei 2020
31 augustus 2020
13 april 2020
22 mei 2020

De geplande studiedagen volgens zo snel mogelijk!
Verlof Suikerfeest
Na een maand vasten zit de ramadan erop bijna op, daarmee is het tijd voor het Suikerfeest! Voor
het Suikerfeest heeft uw zoon/ dochter recht op 1 verlofdag. Het aanvragen van verlof gaat middels
een verlofbrief. Deze brief kunt u bij juffrouw Jolanda of juffrouw Fabiënne ophalen. Wij wensen uw
een gezegend en fijn Suikerfeest!
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Nieuwe schooltijden
In overeenstemming met het team en de MR hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar de
schooltijden van De Vlashof aangepast.

Dag

Tijden

Verandering

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

Dus niet meer tot 12.15 uur!
Groep 1 t/m 8 zijn om 14.45 uur uit!

De nieuwe schooltijden zullen invloed hebben op de woensdag en voor groep 1 t/m 4 op de vrijdag.
Voor ons en de leerlingen zorgen de nieuwe schooltijden voor meer lestijd, meer structuur en rust.
Mocht u vragen hebben over de lestijden dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter
of bij juffrouw Fabiënne.

Eindtoets DIA
De uitslag van de Eindtoets is binnen! De
leerlingen hebben enorm hard gewerkt en wij
zijn dan ook super trots op de behaalde
resultaten! De leerlingen zijn door ons
verwend met een heerlijke taart!

Logopedie op De Vlashof
Vanaf het nieuwe schooljaar starten we officieel de samenwerking met een logopediste op De
Vlashof. De logopediste heet Hannelore Kardol. En zal aanwezig zijn op donderdag. Zij heeft in de
school haar praktijk en haar werktijden zijn van 9.30 tot 17.00 uur.
Als de leerkracht denkt dat logopedie helpend kan zijn voor uw kind bespreekt zij dit met uw als
ouder. Hierbij wordt afgestemd of de logopedie onder of na schooltijd gaat plaatsvinden.
Bepaalde kinderen kunnen in aanmerking komen om logopedie onder schooltijd te krijgen. Om als
kind in aanmerking te komen voor logopedie onder schooltijd zijn we gebonden aan bepaalde
wetgeving.
Het staat u vrij om uw kind aan te melden voor logopedie buiten schooltijd. Voor meer informatie
kunt u bellen of mailen naar 0135434579 of via info@kfct.nl

Schoolreis
Op donderdag 13 juni gaat de hele school op schoolreis. De informatie over de invulling van de
schoolreis volgt. Om de schoolreis mogelijk te kunnen maken vragen wij u een bijdrage van €20,00
per leerling. Wij willen u vragen om het bedrag voor 30 mei 2019 over te maken op onderstaand
rekeningnummer. Zonder betaling mag uw zoon/ dochter niet deelnemen aan de schoolreis!
De betaling van de ouderbijdrage €20,00 van per kind kunt u overmaken via internetbankieren op
rekeningnummer:
NL 45 RABO0139269614 t.n.v. Basisschool De Vlashof
Zet in de omschrijving: naam van uw kind + groep van uw kind
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Extra hulp-ouders gezocht!
Voor

woensdag 12 juni en vrijdag 14 juni
tijdens het lustrumfeest.

Kom ons helpen en feest gezellig mee!
Bij alle groepen hangt een intekenlijst.
Alvast super bedankt voor uw hulp!
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Lustrumflits-geheim
Op 11 april ontving elke leerling een 1e Lustrumflits met leuke weetjes over het 50-jarig
bestaan van onze school. We hopen dat jullie deze allemaal met plezier hebben gelezen.
Achterop de Lustrumflits stond * Letterpret *. Veel kinderen zijn al enthousiast aan het
bedenken wat het geheim achter de twee letters zou kunnen zijn.
Het geheim achter de letters heeft alles te maken met het Lustrum-schoolreisje!!!
Om jullie een klein beetje op weg te helpen hebben we de twee letters alvast op de goede
plaats gezet in het grote geheim. En daaronder natuurlijk weer nieuwe letterpretletters voor
jullie…!
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De Vlashof bestaat dit jaar 50 jaar!!
1969-2019
Dit gaan wij samen met de kinderen vieren.
Om het een feest te laten zijn hebben wij extra geld nodig.
Dit geld hebben wij verdiend met een PlantenActie.
De kinderen van de Vlashof hebben van 11 maart t/m 2 april aan
vrienden, familie, buren en kennissen plantjes verkocht. Ook de
leerkrachten en stagiaires hebben allemaal goed hun best ervoor
gedaan.
Er was veel keuze en ook aan Moederdag was gedacht. Er waren ook
mooie hangpotten te koop met verschillende plantjes erin en losse
planten.
Leuk om cadeau te geven of te krijgen!

Op vrijdag 10 mei worden de plantjes uitgedeeld..
We hebben een erg mooi bedrag opgehaald en bedanken iedereen voor
hun inzet!
Juffrouw Angela
Meneer Ernst
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